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واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

فیزیولوژيPh.Dحصیلی:تيرشتهو مقطع فیزیولوژيگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:

تئوريد:احنوع و75/0تعداد واحد:و حواس ویژهاعصابمباحث جدید و پیشرفته در فیزیولوژي نام درس: 
گروه فیزیولوژيمکان برگزاري:فیزیولوژي سلول یش نیاز:پ

دکتر توراندخت بلوچ نژاددرسین (به ترتیب حروف الفبا):م-مسئول درس:5-9تعداد دانشجویان:

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
ا عملکرد سیستم هاي بینایی، شنوایی ، بویایی و چشایی به تفضیل آشنا می شوند.در این دوره دانشجویان ب

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
مطالعه و فراگیري مکانیسم هاي نوروفیزیولوژیک حواس ویژه

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
آداپتاسیون ، در شبکیهSignal transduction، یهگیرنده ها و عملکرد عصبی شبک، فیزیک بیناییویژگیهاي
، نوروفیزیولوژي مرکزي بینایی، برقراري کنتراست در بینایی، مدار نورونی در شبکیه، دید رنگی، در بینایی

ارگانیزاسیون و عملکرد کورتکس ، تاالموسDorsal lateral geniculateعملکرد هسته ،  مسیر بینایی
،                                   اندام کرتی، تشریح گوش داخلی (حلزون)و میانی ، گوش خارجی و عملکرد تشریح ،حس شنوایی، بینایی

Signal transduction مکانیسم هاي مرکزي شنوایی، تعیین بلندي صدا، تعیین فرکانس صدا، شنوایی ،
بررسی مودالیتی و ساب مودالیتی در حس ، تعیین محل منبع صدا، Primary auditory cortexاعمال 

، در حس چشایی Signal transductionمکانیسم ، جوانه چشایی و عملکرد آن، چشایی 
پتانسیل ، غشا بویایی و سلول هاي بویایی، آداپتاسیون در چشایی، CNSانتقال سیگنال هاي چشایی در 

CNSانتقال سیگنال هاي بویایی در ، آداپتاسیون در حس بویایی، استراحت و عمل در سلول هاي بویایی 

یایی، مسیر مرکزي حس بوانتقال سیگنال بویایی در حباب بویایی
هاي تدریس:شیوه

*پرسش و پاسخ*سخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی
)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی

-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
تج از مطالب تدریس شدهپاسخ دادن به سواالت من

وسایل کمک آموزشی:   
*پروژکتور اسالیدخته و گچت*وایت برد

--------------ببرید)لطفاً نام(سایر موارد
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(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
درصـد ----25--زمون پایـان تـرم  آ*نمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمره
نمرهدرصد-----شرکت فعال در کالس نمرهدرصد-----انجام تکالیف 

----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنی*ايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

چاپی
Physiology: Bern and Levy

Principle of Neuroscience : Kandle

Fundamental of Neuroscience: Zigmond-Bloom

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

ویژگیهاي فیزیکی بینایی-1
√Refractive index وRefractive Power

اپتیک چشم√
√Reduced eye

مکانیسم تطابق- 
√Presbyopia
ک و مکانیسم تغییر قطر آنقطر مردم√

گیرنده ها و عملکرد عصبی شبکیه- 2
تشریح سلولی شبکیه با تاکید بر عملکرد آنها√
بررسی تفاوت شبکیه مرکزي و محیطی√
√Retinal detachment

مقایسه سلول هاي مخروطی و استوانه اي√
انی رنگدانه بیناییبررسی ویژگیهاي ساختم√
تجزیه ردوپسین بوسیله نور و سنتز مجدد آن√
در تشکیل ردوپسین و شب کوريAنقش ویتامین √
جریان تاریکی در فتو رسپتور ها√
پتانسیل گیرنده در فتو رسپتور ها √
مکانیسم ایجاد پتانسیل گیرنده در فتو رسپتور ها√

-
آداپتاسیون در بینایی3

آداپتاسیون به نور √
نقش هر یک از فتو رسپتور ها در آداپتاسیون به نور√
آداپتاسیون به تاریکی √
نقش هر یک از فتو رسپتور ها در آداپتاسیون به تاریکی√
نقش مردمک، مسیر عصبی در آداپتاسیون در حس بینایی√

دید رنگی-
مکانیسم تري کالر√
Opponentمکانیسم √

مدار نورونی در شبکیه-4
مدار سه و پنج نورونی√
سلول هاي افقی و نقش فیزیولوژیکی آنها در بینایی√
انواع سلول هاي دوقطبی و نقش فیزیولوژیکی آنها در بینایی√
انواع سلول هاي آماکرین و نقش فیزیولوژیکی آنها در بینایی√
یولوژیکی آنها در بیناییانواع سلول هاي گانگلیونی و نقش فیز√
برقراري کنتراست در بینایی√
نحوه سیگنالینگ در سلول هاي شبکیه-
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نوروفیزیولوژي مرکزي بینایی-5
بیناییجدید مسیر √
تاالموسDorsal lateral geniculateعملکرد هسته √
ارگانیزاسیون و عملکرد کورتکس بینایی√

حرکات چشممسیر قدیمی بینایی و 6
....
....
...
....
....
....
....
17


